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NB II. Csapatbajnokság Döntő. 

1. forduló, oda-visszavágó. 

 

Rendező ESMTK Birkózó Szakosztálya, MBSZ 

  

Időpont 2018. november 30. (péntek) 16:00 

  

Helyszín 
Kruj Iván Sportcsarnok 

Budapest, Mártírok útja 205. 

  

Mérlegelés 2018. november 30. 15:00 A verseny helyszínén + Orvosi Vizsgálat 

  

Súlycsoportok 

Odavágó: 

60kg (kf), 63kg (szf), 67kg (kf), 72kg (szf), 77kg (kf), 87kg (szf), 97kg (kf), 130kg (szf). 

Visszavágó: 

60kg (szf), 63kg (kf), 67kg (szf), 72kg (kf), 77kg (szf), 87kg (kf), 97kg (szf), 130kg (kf). 

  

Korosztályok 

Az NB II csapatokat (saját játékosként) olyan 2002. évben vagy korábban 

született, érvényes versenyengedéllyel, valamint érvényes sportorvosi 

„versenyezhet” igazolással rendelkező magyar állampolgárok alkothatják, 

akik 2018. január 31. napján már az adott klub igazolt versenyzői. 

(Az új leigazolásokra, valamint a kedvezményes, iskola váltás miatti 



 

 

átigazolásokra is ez vonatkozik) 

A Sportszervezet által, az adott év január 31-ig leigazolt, de külföldi 

csapatbajnokságban is induló versenyzők a hazai csapatbajnokságban 
az őket leigazoló sportszervezet színeiben saját versenyzőként 

indulhatnak. 

A 2001-2002-ben született versenyzők csak a verseny napján mért 

súlyukban (mérlegelt) birkózhatnak. 

Nevezés Határidő: 

 

2018.11.27. E-mail: 

esmtk.birkozas@g

mail.com Díj: 

 

30,000,-Ft/csapat 

FIGYELEM: Amennyiben egy csapat nevez, de a versenykiírásban szereplő létszámban nem 
jelenik meg a versenyen, a csapatbajnoki fordulót rendező sportszervezet részére köteles a 
nevezési díjnak megfelelő összeget megfizetni. 
 
Amennyiben ezt az összeget határidőben nem fizeti meg, az MBSZ büntetést szab ki, a ki 
nem fizetett nevezési díj mértékéig.  
 
Amennyiben egy sportszervezet a csapatbajnoki verseny megkezdését követően lép vissza 

versenytől, vagy nem tud kiállni, a versenysorozatból kizárásra kerül, és a következő 

bajnoki évadban nem indulhat. 

Lebonyolítás 

UWW és az MBSZ érvényben levő szabályai szerint 2 szőnyegen. 
A versenyen a 2018. évi NB II. Birkózó Csapatbajnokság központi 

versenykiírása az irányadó! 

Egyéb 

A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke dönt. A 

rendezőség a verseny helyszínén elvesztett tárgyakért felelősséget nem 
vállal. Kérjük a résztvevőket, hogy ügyeljenek a sportemberhez méltó 
magatartás, valamint a higiénia alapvető szabályainak betartására! A 

birkózó szőnyegen kizárólag versenyzők, edzők, bírók és ápoló személyzet 
tartózkodhat! A versenyzők részére biztosított helyen csak az  edző vagy 

kísérő tartózkodhat. Az Intézmény és a Sportcsarnok területén 
SZIGORÚAN TILOS AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS, A SNÜSSZ HASZNÁLATA 

ÉS A DOHÁNYZÁS!  

A bejárattól 5 méterre lehet dohányozni! 

A verseny színhelyén BÜFÉ üzemel! 

 

      


